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Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện;
UBND các xã, thị trấn

Để triển khai
chỉ tiêu đạt và vượt giao tại Quyết định số 4 /QĐ
của UBND huyện Văn Quan ề việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sản
xuất nông nghiệp gắn với Phong trào RQĐX làm đường giao thông nông thôn, thủy
lợi, trồng cây năm 2022 và Kế hoạch số
UBND, ngày 05/01/2022 của Ban
Chỉ đạo ra quân đầu xuân ề việc tổ chức thực hiện cuộc vận động phong trào ra
quân làm thủy lợi, đường giao thông nông thôn và hỗ trợ sau đầu tư đối với cây
trồng chủ lực (hồi, sở) năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện
cầu các cơ quan, ban
ngành đoàn thể huyện UBND các xã, thị trấn thực hiện triển khai công tác
đường GTNT, vệ sinh đường làng, ngõ xóm trước trong và sau tết Nguyên đán năm
2022 từ đầu tháng 01 đến hết
với một số nội dung như sau:
Tuyên truyền, vận động
, cán bộ công chức thực hiện vệ sinh
quét dọc, phát quang đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng
nơi cư trú
trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, nạo vét khơi thông cống, rãnh các tuyến
đường trước, trong, sau dịp tết Nguyên đán và khu vực diễn ra các Lễ hội để tạo ra
phong trào về công tác vệ sinh môi trường tạo ra môi trường luôn sạch, đẹp.
Trưởng thôn, Trưởng phố, thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng,
quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường, không để
cho hộ gia đình, cá nhân tự ý dựng rạp, lều quán, mái tre, mái vẩy, xây cổng, tường
rào, sử dụng lòng đường, lề đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, bán hàng, họp
chợ trên lòng đường, lề đường; đặt các biển quảng cáo trên phạm vi hành lang an
toàn đường bộ làm che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Đối với các hộ gia đình sinh sống dọc hai bên các trục đường trên địa bàn
chủ động tự
dọn khu vực đường và hè phố trước cửa nhà, không ự
hàng trên vỉa hè, thu gom rác thải để vào thùng đúng quy định, không tự ý đổ, để vật
liệu xây dựng các loại dư thừa trên lòng đường, hè phố gây mất mỹ quan. Đồng thời
để ngăn ngừa dịch bệnh, vừa góp phần làm cho các tuyến đường sạch sẽ, văn minh.
2. Khẩn trương tích cực ra quân sửa chữa các tuyến đường giao thông nông
Đẩy mạnh việc mở mới, xây dựng mặt đường trục thôn, đường ngõ xóm, đường
nội đồng, các trục đường vào các trường học với phương châm: “Dân làm, Nhà nước
hỗ trợ vật tư, kỹ thuật”. Chuẩn bị tốt các điều kiện,
động đô đảo lực lượng các
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia phong trào với nhiều hình thức
ư
động trực tiếp, đóng góp bằng tiền hoặc bằng vật chất, vật tư, kỹ
thuật, hiến đất để xây dựng công trình đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp.
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Triển khai hực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tại Quyết định
số 162/QĐ
của UBND tỉnh ề việc phê duyệt Đề án phát
triển giao thông nông th n tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 2026 có hiệu quả.
riển khai, thực hiện Chỉ thị số
CT/HU, ngày 14/9/2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy Văn Quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cô
tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa
bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2021
Kế hoạch số 240/KH
11/11/2021 của UBND huyện Văn Quan về việc thực hiện giải tỏa hành lang an
toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Văn Quan, giai đoạn 2021
ổ
chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ,
đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và đường xã thuộc địa bàn quản lý, trong
đó tập trung xử lý các hành vi: ây dựng nhà ở, dựng rạp, lều quán; mái tre, mái
vẩy; cổng, tường rào; sử dụng lòng đường, lề đường làm nơi tập kết vật liệu xây
dựng, bán hàng; biển quảng cáo trên phạm vi hành lang… nằm trong hành lang an
toàn đường bộ làm che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong dị
trước, trong và sau dịp tết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ
chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan ban, ngành đoàn thể của huyện,
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện
đợt phát động, kết thúc
đợt phát động Báo cáo kết quả ra quân làm đường GTNT gửi về UBND huyện
Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày
để tổng hợp theo quy định
KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH
Như

UBND huyện;
CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
Ban QLDA ĐTXD huyện;
BCĐ RQĐX huyện;
Lưu: VT.

Hứa Phong Lan

